
EUROPAIZÁCIO 
GLOBALIZACIO 
REFORMOK 
ANTAL JÁNOS: 
Illeszkedés a bolognai folyamathoz 
- a magyar felsőoktatás 
modernizációjáról 

TUDOMÁNYOS 
KÖZLEMÉNYEK 

Miniszteri csúcstalálkozó az 
Európai Felsőoktatási Térségről 

SZAKÁCS FERENC és munkatársai: 
a vállalkozói személyiségről 

PAPPFERENC: 
az e-kereskedelemről 

BÖCSKEI ELVIRA: a magyar 
számvitel eurokonform 
szabályozásáról 

KOVÁCS EDITH és LIPECZ GYÖRGY 
tanulmányai matematikai 
módszerékről 

BILECZ ENDRE: a közigazgatási 
reformról 

FRANKÉ ORSOLYA: egy sikeres 
vállalati stratégiáról 

9. 2003 NOVEMBER 



EUROPAIZACIO, 
GLOBALIZACIO, 
REFORMOK 

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 
Budapest, 2003 november 



SZERKESZTETTE: 

G. Márkus György főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 

LEKTORÁLTÁK: 

Szegedi Zoltán, dr. habil., kandidátus, tanszékvezető főiskolai tanár, Általános Vállalkozási főiskola 
G. Márkus György, kandidátus, főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 
Szakács Ferenc, kanditátus, tanszékvezető főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola 

KIADJA AZ ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 

Felelős kiadó: Antal János mb. főigazgató 

Felelős szerkesztő: dr. G.Márkus György 

Kiadványszerkesztő: Németh Zsuzsa 

Nyomdai előkészítés: Somogyvári Gyuláné 

ISSN: 1585-8960 



TARTALOM 

Antal János: „A mi bolonyánk" 7 

Az Európai Felsőoktatási Térség megvalósítása. A bolognai folyamat 9 

Szakács Ferenc, Bánfalvi Mária, Nagy István, Veres Nóra, Karcsics Éva: 

A vállalkozói személyiség 15 

Papp Ferenc: Az e-business gyakorlata 71 

Bocs kei Elvira: A globalizáció és az EU-csatlakozás hatásai 
a hazai számvitelre 85 

Kovács Edith: Speciális típusú biztosítások matematikai modellje. 

Két kedvezményezettnek örökbehagyott életjáradék 91 

Lipécz György: Egyszerűsített algoritmus az elemi báziscsere elvégzésére 99 

Bilecz Endre: A regionalizmus-koncepció érvényesítésének 
társadalompolitikai összefüggései 107 

SZAKDOLGOZATOK 

Franké Orsolya: A jó stratégia a győzelemmel is felérhet 123 

Szakdolgozati össszefoglalók 142 

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 167 





ELŐSZÓ 

AzÁVF Tudományos Közleményeinek ebben a számában a tanulmányok többsége refor
mokról szól. S a szerkesztő egy kulisszatitkot árul el. Ez a profil spontán alakult ki, előzetes 
egyeztetések nélkül. Talán nem ideologikus magyarázat, ha arra gondolunk: nem csoda, hi
szen a reformok - reformelképzelések és reformpolitikák - itt vannak a „ levegőben". Itt vannak 
társadalmunk, gazdaságunk, az oktatás mindennapjaiban és persze az ÁVF oktatóinak-kutató-
inak a „fejében". Ez az ami megnyilvánult abban, hogy ez a folyóiratszám tematikusán - szinte 
önmagától - összeállt. 

Egyrészt - belülről - társadalmi-gazdasági-közigazgatási viszonyaink, oktatásunk gyakorla
ta (az óvodai neveléstől a posztgraduális képzésig és a felnőttoktatásig) teszik elodázhatatlan
ná a reformlépéseket Másrészt kívülről az oly sokat említett globalizáció, valamint az EU ante 
portás' kifejezéssel jellemezhető helyzetünk komoly intézményes és mentalitásbeli átalakulá
sokat követel meg. 

Folyóiratunk a házunk táján igen hamar bekövetkező változások felvázolásával indul. Antal 
János főigazgató azt mutatja be, milyen reformok koncepcionális előkészítése kezdődött meg 
a magyar felsőoktatásban s jelesül a közgazdászképzésben azzal az un. bolognai folyamattal 
kapcsolatban, amelynek Magyarország is részese. Cikkéhez kapcsolódik az a dokumentum, 
amelyből e folyamat célját ismerhetjük meg: az Európai Felsőoktatási Térség kialakítását. Az 
ide vezető pályát és annak állomásait kijelölő útitervet a felsőoktatásáért felelős európai minisz
terek 2003 szeptemberében határozták meg s tették közzé a találkozójukról kiadott kommüni
kében. 

Az európai csatlakozás teszi különlegesen aktuálissá a közigazgatás regionalizását célzó 
reformot. A reformot előkészítő szakértői csoport tagjaként írta tanulmányát Bilecz Endre a 
magyar regionalizmus társadalompolitikai vonatkozásairól. 

A globalizáció és az IT-„forradalom" révén került előtérbe az e-kereskedelem, ami ugyan
csak a hagyományos vállalati és vállalatközi kapcsolatok átalakítását indukálja. Papp Ferenc 
tanulmánya az e-businessről a nemzetközi folyamatokat és a ma még viszonylag elmaradott 
magyar gyakorlatot elemzi. 

Ugyancsak a globalizáció és az európai integráció kihívásaiból és követelményeiből kiindul
va mutatja be Böcskei Elvira a számviteli standardok nemzetközi szintű egységesülését, ami
nek - a számvitelt és a pénzügyi beszámolókat érintő törvényi szabályozás eurokonform re
formjának nyomán - Magyarország is részesévé vált. 

A gazdaság szereplőinek maguknak szubjektíve is, mentalitásuk, képességeik és magatar
tásuk tökéletesítésével - alkalmazkodva a változó hazai és környezeti keretfeltételekhez - vál
tozniuk kell... Ehhez nyújthat fogódzót az a nagyszabású munka, amelyet egy főiskolai kutatási 
projekt zárótanulmányaként bocsát közre a vállalkozói személyiségről a Szakács Ferenc vezet
te, azAMT Tanszék oktatóiból álló team. 

Nincsenek hatékony módszerek mikro- és makrogazdasági reformok kidolgozására, meg
valósítására innovatív matematikai eljárások alkalmazása nélkül. Ilyeneket kínál fel egy-egy ta
nulmányban Kovács Edith és Lipécz György is. 

Számunkban egy vörös diplomát szerzett hallgatónak, Franké Orsolyának a szakdolgozatát 
publikáljuk, amely egy hazai vállalat sikertörténetének bemutatása kapcsán a vállalati stratégiai 
tervezés kérdéskörét tárgyalja, s voltaképpen a mikroszintű reformok pozitív mintáját tárja elénk. 

Végzett hallgatóink szakdolgozati annotációiból azokat választottuk ki, amelyeket a vizsga
bizottságok dicséretben részesítettek. 

Budapest, 2003. október 

G. Márkus György 





Antal János* 

„A Ml BOLONYÁNK" 

Jelentős átalakulás előtt áll az európai, s ily módon a magyar felsőoktatás is, hiszen a jövő évtől 
Európai Uniós tagállam leszünk. 1999-ben hazánk csatlakozott az Európai Felsőoktatási Térséghez. így 
részesei lettünk a bolognai folyamatnak, melynek részletes prioritásait a Berlini Miniszteri Konferenciá
nak a következő oldalakon közölt kommünikéje tartalmazza. 

A bolognai-folyamat fő céljai: 
kölcsönösen elismert és összehasonlítható diplomák kiadása Európában; 
kompatibilis kreditrendszer létrehozása; 
intenzív nemzetközi mobilitás biztosítása; 
egységes minőségbiztosítás megteremtése; 
az oktatás európai dimenziójának elmélyítése; 
az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek kiterjesztése, 
partneri viszony kialakítása a hallgatókkal; 
az európai felsőoktatás vonzerejének növelése a világban; 
az Európai Felsőoktatási és a Kutatási Térség összekapcsolása. 

Megannyi fontos dolog, mely a hazai viszonyok között - elsősorban a versenyképesség, illetve a 
hatékonyság szempontjából - felveti, többek között, az intézményi irányítás és a finanszírozás átalakításá
nak szükségességét is. Ennek jegyében készül: ,A magyar felsőoktatás modernizációját, az Európai 
Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztés koncepció" - röviden a CSEFT. 
Ez jelenleg szakmai vitaanyag, melynek változtatás alatt álló munkaanyaga (3. változat) megtalálható az 
Oktatási Minisztérium honlapján. A koncepció-alkotás még nem fejeződött be. Az érdemi munka a szak
csoportokban, illetve különböző más szakmai bizottságokban csak most kezdődik. 

A közgazdászképzés - összhangban a teljes magyar 
felsőoktatással - jelentős változások előtt áll 

1. A fő cél egy világos és átjárható üj képzési szerkezet létrehozása. Ezen belül a lineáris képzési 
szerkezet egymásra épülő, alaphelyzetben 3 éves (180 kredites) alapképzési, 2 éves (120 kredites) mes
terképzési és 3 éves (180 kredites) doktori ciklusokból áll. 

2. Mind az alapképzési, mind a mesterképzési alaphelyzettől eltérő időtartamú (adott esetekben 
eltérő kredit tartalmú) programok akkreditálása, illetve indítása egyrészt intézményi szintű döntéseket, 
másrészt további egyeztetéseket igényel. Ebbe a körbe tartozik, pl . a szakirányú továbbképzések rendsze
ren kívül kezelésének problémája vagy az újabb diplomásképzés esetében a szakcsoportok közötti átjár
hatóság ügye is. 

* AntalJános a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja, a Magán-, illetve Alapítványi Főiskolák 
Vezetői Kollégiumának soros ügyvivője, az Általános Vállalkozási Főiskola mb. főigazgatója. 



3. Az új képzési szerkezetben az alapképzésre sikeres érettségi, illetve képesítési vizsga birtokában, a 
mesterképzésre az alapképzés keretében egy időben letett sikeres záróvizsga, illetve megvédett szakdol
gozat, valamint legalább egy államilag elismert szaknyelvi vizsga megléte esetén lehet pályázni. A doktori 
képzésbe a mesterfokozat megszerzéséhez szükséges sikeres záróvizsga, illetve az előírt nyelvi követel
mény teljesítése teszi lehetővé a jelentkezést. A bemeneti pontokon a mérés elsősorban a korábbi telje
sítményekhez kötődik. 

4. A mobilitás és a beszámíthatóság megkönnyítése szempontjából valóban célszerű lenne, ha a tan
tervileg szétválasztott szakképzettséget és a végzettséget nyújtó képzési modulokat a hallgató párhuza
mosan végezhetné. Csakhogy a fokozattal egy időben a munkaerőpiac által elismert szakképzettség meg
szerzését nem csak a modulrendszerű képzés tudja biztosítani. Sőt! Főleg az alapképzésben, de e te
kintetben a mesterképzés területén is találunk erre követhető példát (lásd: kiegészítő egyetemi alapkép
zés), a mostani főiskolai szintű képzés éppen azzal szerzett elismerést a munkaerő-piaci szereplők köré
ben, hogy az ún. gyakorlatorientált képzés alapozása már a tanulmányok kezdetén megkezdődik, vagyis 
semmilyen értelemben nem különül el az ún. elméleti jellegű ismeretek átadásától. Ennek a hagyomány
nak a megtartása nem mond ellent kompatibilis kreditrendszer létrehozásával, illetve intenzív nemzet
közi mobilitás biztosításával kapcsolatos törekvéseknek. 

5. Nyilvánvaló, hogy az ECTS-sel és a most kialakuló európai akkumulációs kredit rendszerrel össze
hangolt, a mobilitást a nemzetközi összehasonlításban is minden tekintetben biztosítani képes hazai 
kreditrendszer kialakítása alapvető követelmény. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek a képzés 
minden szintjén és területén, minden képzési formában képesek kezelni az előzetesen megszerzett 
ismeretek beszámítását is. Csakhogy a hazai - „még az intézmények falai között sem konzisztens" -
kreditrendszer teljes átvizsgálása és helyenként totális korrekciója nélkül nem hogy a nemzetközi po
rondon, de még úgymond nemzeti keretek között sem tudunk hatékonyak lenni. 

6. Az alapképzés keretében gazdálkodási-közgazdasági, illetve üzleti-menedzsment típusú, valamint 
interdiszciplináris jellegű szakon lehet diplomát szerezni. Az interdiszciplináris szakokon megszerzett 
végzettség és képzettség lehetőséget teremt a szakcsoporton belüli mesterképzésben való továbbhaladás
ra, de lehetnek olyan szakok, melyek mesterképzése - bizonyos esetben - más szakcsoportban - esetleg 
(?) az Európai Felsőoktatási Térség más tagállamaiban - került akkreditálásra. 

7. A szakokon a képzés a teljes kreditmennyiség meghatározott százalékában - a szakcsoport által 
közösen kialakított - egységes tantervi tartalommal (esetleg tárgystruktúrával) folyik. Ez ügyben logikus, 
hogy az egyes képzési ciklusokra vonatkozó nemzeti felsőoktatási standardot a felsőoktatási törvény 
rögzíti, de az nehezen képzelhető el, hogy az egyes képzési területek és ágak stallumaira elsődlegesen 
ne a szélesebb értelemben vett „szakma" tegyen javaslatot. {„Suszter maradjon a kaptafánál!") 

8. A felsőfokú szakképzés kétéves képzési ideje alatt 120 kredit pont megszerzésére van lehetőség. A 
felsőfokú szakképzésre történő jelentkezéshez ugyancsak sikeres érettségi, illetve képesítési vizsga szük
séges. A képzés keretében megszerzett szakképzettség, illetve végzettség lehetőséget ad az alapképzésre 
történő jelentkezésre. A négy félév tanulmányi átlagától függően többletpontok szerezhetők a felvételi 
eljárás során. 

9. A felsőfokú szakképzésben a kreditpontok egy meghatározott része vehető figyelembe az alapkép
zés során, de csak úgy, hogy az alapképzés követelményeinek teljesítéséhez szükséges további kreditpontok 
megszerzése legalább 6 aktív félév alatt történik. 

10. Az ún. duális rendszer intézményei (főiskola, egyetem) - Európa sok országához hasonlóan -
továbbélnek, oly módon, hogy mindenki azt csinál, amire képes és alkalmas. Ezt - az akkreditációs 
eljárás eredményei alapján - a mindenkori oktatás-közigazgatásnak kell hitelesítenie. Az önálló főisko
láknak lehetőségük van egyrészt saját mesterképzés akkreditáltatására, másrészt felsőoktatási szövetségek 
létrehozására, vagy azokhoz való csatlakozásra. Mind az egyetemek, mind a főiskolák - nemzetközi kap
csolataik révén - részt vehetnek közös, ún. európai diploma kiadásában. 

11. Az új alapképzési, illetve mesterképzési szakok alapítását a szakcsoport nyújtja be az Oktatási Mi
nisztériumnak. Az intézmények egyszerűsített intézményi akkreditáció során kérhetik azoknak a szakok
nak az indítását, amelyekre képeseknek, illetve alkalmasaknak tartják magukat. 

12. Várhatóan 2005-2006-tól már csak új szak indítására kerülhet sor, s így az átmenet végül is, úgy 
tűnik, a 2009/2010-es tanévig tart. 


